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STELLINGEN

1. Het legaliteitsbeginsel eist een uitdrukkelijke wettclijke grondslag
voor de terugvordering door de overheid.

2. Een terugvorderingsbesluit zonder wettelijke grondslag is een
besruursrechtelijk besluit in stnjd met het recht en gccn rcchts-
handeling naar burgerhjk recht.

3. Het arrest Groningen/Raatgever is een gelukkige fout van de Hoge
Raad.

4. 'Overheidsprivaatrecht' is een contradictio in terminis.

5. De bezwaarschriftprocedure moet worden afgeschaft.

6. Betere consumentenbescherming begint bij betere voorlichting van
professionele verkopers.

7. Het adagium 'eenieder wordt geacht de wet te kennen' gaat in elk
geval niet op voor de wetgever zelf, getuige het feit dat bij Wet
van 24 januari 2002, Stb. 55 in de artikelen 7:15 en 7:28 Awb
artikel 57b lid 2 Rv van overcenkomstige toepassing wordt ver-
klaard, terwijl artikel 57b Rv is vervallen per 1 januan 2002.

8. In de popmuziek zit het vemieuwende in de originele herinterpre-
tatie van de bestaande muziek.

9. In het recht zit weinig rhythm, maar des te meer blues,
(vrij naar Rieme-Jan Tjittes, Rhythm & Blues van het recht)

10. White man can't sing the blues.

Stetlingen behorende bij het proefschrift van CJ.M. Bollen. Onverechuldigde beUling door de
overheid. Een onderzoek naar terugvordenng door de overheid en het gebruik van pnvaalrecht
daarbij, Universiteit Maastricht, 26 juni 2002


